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ARISTÓTELES 1ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 
 

Lista 04 – Atividades 
 
01.  

"E se indagamos quais são os princípios ou elementos das substâncias, relações e quantidades – 
se são os mesmos ou diferentes - é claro que quando os nomes das causas são usados em vários 
sentidos as causas de cada um são as mesmas, mas quando distinguimos os sentidos elas são 
diferentes". 

(Aristóteles - Metafísica - Editora Globo - Porto Alegre.) 
 

O texto de Aristóteles refere-se à distinção das causas em sua teoria da causalidade. Quais são as 
causas aristotélicas? Descreva a especificidade de cada uma delas. 

 
02. Leia os textos abaixo: 
 

“A substância, no sentido o mais fundamental, primeiro e principal do termo, é o que não se 
afirma de um sujeito, nem ocorre num sujeito; por exemplo, o homem individual ou o cavalo 
individual.” 

ARISTÓTELES. Categorias, V, 2 a, p. 11-14. 
 

André é um homem branco, tem dois metros de altura, e hoje se encontra sentado na 
esquina, lendo um romance que o emociona a cada página. 
 
Considerando o que foi dito acima e na teoria aristotélica, identifique o que é essência e o que é 
acidente em André. 

 
03. Leia este trecho: 
 

Voltemos novamente ao bem que estamos procurando e indaguemos o que ele é, pois não se 
afigura igual nas distintas ações e artes; é diferente na medicina, na estratégia e em todas as demais 
artes do mesmo modo. Que é, pois, o bem de cada uma delas? Evidentemente, aquilo em cujo 
interesse se fazem todas as outras coisas. Na medicina é a saúde, na estratégia a vitória, na 
arquitetura uma casa, em qualquer outra esfera uma coisa diferente, e em todas as ações e propósitos 
é ele a finalidade; pois é tendo-o em vista que os homens realizam o resto. Por conseguinte, se existe 
uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o bem realizável mediante a ação [...] 

Mas procuremos expressar isto com mais clareza ainda. Já que, evidentemente, os fins são vários 
e nós escolhemos alguns entre eles [...], segue-se que nem todos os fins são absolutos; mas o  sumo 
bem é claramente algo de absoluto. Portanto, se só existe um fim absoluto, será o que estamos 
procurando [...] 

Ora, nós chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo mais absoluto do que aquilo que 
merece ser buscado com vistas em outra coisa. 

 

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco (Livro I, 1097 a . 1097 b). Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril 
Cultural, 1979. p. 54-55. 

 

Com base na leitura desse trecho e considerando o que foi exposto em sala, explique qual é o telos 
do homem segundo a ética teleológica de Aristóteles e o motivo pelo qual ele o considera o “fim” 
ultimo das ações humanas. 

 
04. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

“Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-
se e cresce graças ao ensino - por isso requer experiência e tempo; enquanto a virtude moral é 
adquirida em resultado do hábito, donde ter se formado o seu nome ética [êthiké] por uma pequena 
modificação da palavra hábito [éthos]. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes 
morais surge em nós por natureza; com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um 
hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, a pedra que por natureza se move para baixo não se 
pode imprimir o hábito de ir para cima, ainda que tentemos adestrá-la jogando-a dez mil vezes no ar; 
nem se pode habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por natureza se comporte 
de certa maneira a comportar-se de outra”. 

 

Aristóteles. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Coleção “Os Pensadores”. p. 267. 
 

A partir da análise do texto acima, estabeleça a distinção entre virtude intelectual e moral. 


